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Tematické okruhy pro bakalářské práce  

(obor filosofie)  

 

Studenti sami kontaktují vyučujícího, který je u jejich vybraného tématu uveden tak, aby měli téma 

domluvené nejpozději do 28. února. Seznam slouží pouze jako vodítko či inspirace, studenti si mohou 

vybrat téma dle svého zájmu, avšak nejlépe z těch oblastí, které se na katedře probírají. Některé z 

předložených okruhů jsou vymezeny jen rámcově a je třeba se se svým vedoucím domluvit na zúžení 

tématu.  

 

1. Různá témata z Platónových dialogů (především tzv. středního období – Faidros, Symposion, 

Ústava). (Hejduk, Sikora) (málo české literatury) 

2. Různá témata z textů Bernarda Williamse (texty pouze v angličtině). (Hejduk, Pacovská) 

3. Láska jako filosofický problém (není literatura v čj). (Hejduk) 

4. Teorie poznání v novověké filosofii (Descartes, Locke, Kant, Fichte, Hegel). (Horák, Kuneš, 

Sikora) 

5. Problém lidské svobody v novověké filosofii (Locke, Hobbes, Rousseau). (Horák, Sikora) 

6. Novověká politická filosofie (Hobbes, Locke, Rousseau, Kant, Hegel). (Horák, Kuneš) 

7. Je existencialismus humanismem? (Horák) 

8. Platónův dialog Faidón (druhý způsob plavby, česky a anglicky). (Sikora) 

9. Heideggerovo pojetí: umění, univerzity, vědy či techniky (česky, anglicky a německy). (Grygar) 

10. Problematika řešená v Heideggerově díle Bytí a čas (česky, anglicky a německy). (Grygar) 

11. Filosofie či metodologie vědy. Vybrané problémy u Poppera, Kuhna, Lakatose, Fyerbenda etc. 

(česky, anglicky). (Grygar) 

12. Humova epistemologie (česky, anglicky). (Grygar) 

13. Fenomenologie a hermeneutika živého (Husserl, Heidegger, Markoš, biosémiotika), (česky, 

anglicky a německy). (Grygar) 

14. Koyrého Galileo Studies (anglicky). (Grygar) 

15. Koperník, Kepler, Galilei. Vybrané problémy (česky, anglicky). (Grygar) 

16. Hérakleitos. Vybrané problémy (česky, anglicky, německy; základy řečtiny). (Grygar) 

17. Aristotelovo pojetí ctnosti a jeho recepce v současné etice ctností. (Pacovská) 

18. Respekt k člověku jako účelu o sobě (Kant). (Pacovská) 

19. Užitečnost jako základ morální hodnoty (Hume, Mill). (Pacovská) 

20. Kritika konsekvencialismu/kantianismu v poválečné anglosaské etice (literatura v angličtině). 

(Pacovská) 

21. Platónská etika (Weil, Murdoch). (Pacovská) 

22. Vegetariánství a morální status zvířat (Pacovská) 

23. Problém civilních obětí ve válečném konfliktu (Pacovská) 

24. Morální přípustnost obchodu s orgány, reprodukčními schopnostmi, apod. (Pacovská) 

25. Spravedlnost a pozitivní diskriminace (Pacovská) 

26. Hypotéza idejí v Platónově dialogu Faidón. (Sikora) 

27. Nejvyšší rody v Platónově dialogu Sofistés. (Sikora) 

28. Duše v Platónově dialogu Timaios. (Sikora) 

29. Založení novověkého filosofování u René Descarta. (Sikora) 

30. Metafyzika B. Spinozy. (Sikora) 

31. Kantova kritika metafyziky v Kritice čistého rozumu. (Sikora) 

32. Kantův pojem nejvyššího dobra. (Sikora) 

33. Vztah etiky a metafyziky u Kanta. (Sikora) 

34. Kantova filosofie náboženství. (Sikora) 

35. Jazyk a svět u raného Wittgensteina. (Sikora) 

36. Syntetické a analytické v moderním myšlení. (Sikora) 

37. Autenticita a časovost v Bytí a čase. (Sikora) 

38. Levinasova kritika Heideggera. (Sikora) 

39. Reflexe významu univerzity v soudobé filosofii. (Prázný) 

40. Nietzscheho kritika vzdělávacích ústavů. (Prázný) 

41. Alexis de Tocqueville a jeho Demokracie v Americe. (Prázný) 

42. Kierkegaardův pokus o suspenzaci etiky náboženstvím. (Prázný) 
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43. Friedrich Nietzsche a kritika morálky (Prázný) 

44. Augustinovo pojetí dějin. (Prázný) 

45. Politické myšlení v životě a díle H. Arendtové. (Prázný) 

46. Filosofická východiska lidských práv. (Prázný) 

47. Otázka univerzity v díle J. H. Newmana. (Prázný) 

48. Lévinasovo pojetí etiky. (Prázný) 

49. Odpovědnost vychovatele v reflexi E. Lévinase a H. Arendtové. (Prázný) 

50. Emmanuel Lévinas a pojetí druhého člověka. (Prázný) 

51. Otázka lidských práv u Boženy Komárkové. (Prázný) 

52. Karl Jaspers a filosofie existence. (Prázný) 

53. Různá témata z české filosofie 20. století (Rádl, Patočka, Kosík, Komárková, Hejdánek aj.). 

(Hejduk) 

54. K filosofii Jana Amose Komenského. (Schifferová) 

55. Německá klasická filosofie (Kant, Fichte, Schelling, Hegel). (Kuneš) 

56. Základy Kantovy teorie poznání. (Kuneš) 

57. Kantův pojem subjektu. (Kuneš) 

58. Filosofie dějin u Hegela. (Kuneš) 


